
 

PRÁZDNINOVÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ S PROGRAMEM 

ČERVENEC 2017 

LEXIKON OHROŽENÝCH DRUHŮ STRAŠIDEL 

Milé děti, 

pusťte se s námi na dobrodružné putování pohádkovou zemí, ve které se seznámíte se životem 

přírodních bytostí, skřítků, víl, domácích diblíků a jiných strašidel. 

Dozvíte se, jaké rošťárny a neplechy mohou provádět, s čím nám velmi pomáhají a proč bychom 

je měli chránit. Zjistíte, kde všude se objevují, že je potřeba je ochraňovat, aby naše příroda a 

život nebyly ochuzeny o fantazii a citlivý pohled na přírodu. 

Pořádající pracoviště: ZŠ Hamry 12 

Termín: 10.7. – 14.7.2017 

Kontaktní osoba: Dagmar Divišová, telefon 604 964 090, emailová adresa: divisovad@email.cz 

Program tábora je zajištěn denně: 8:30hod – 16:00hod (možnost příchodu od 8:00 a odchodu 

do 16:30hod) pro děti od 3 – do 9 let. 

Dopoledne děti prožijí společné hry se 

strašidly, odpoledne nás čeká angličtina, 

korfbal a výtvarné dílny. 

Děti s sebou potřebují oblečení dle 

daného počasí (nejlépe i něco na 

převlečení), sportovní obuv na ven, 

přezůvky, sportovní obuv do tělocvičny 

(sálové tenisky),pití a svačinu. 

Cena: 1700,-Kč (cena zahrnuje obědy, pitný režim, odborné vedení zkušených táborových 

vedoucích, veškerý materiál na rukodělné práce, odměny pro děti). 

Obědy zajištěny v restauraci Svatoboj. 

Milí rodiče, pokud máte zájem, napište mi do konce března na moji emailovou adresu. Emailem 

Vám potvrdím, zda s Vaším dítětem v daném termínu počítám. Po dětech mi pak  pošlete 

vytisknutou a vyplněnou přihlášku do konce března. Vaši emailovou adresu si uložím a všechny 

potřebné informace ohledně tábora Vám na tuto adresu budu posílat.  

 Kapacita tábora je omezena, proto pokud máte zájem, doporučuji se přihlásit co nejdříve. 

Přihlášeným bude na začátku měsíce května poslána složenka na částku 1700,-Kč s kódem 

Vašeho dítěte, kterou je potřeba zaplatit škole do 10.června 2017.  

Vystavení potvrzení o zaplacení, platba fakturou není problém, jen mi napište do emailu znění, 

které potřebujete na faktuře mít. V květnu dostanete se složenkou prohlášení zákonných 

zástupců, které mi doneste první den konání tábora s datem prvního dne tábora. Bez této 

dokumentace se Vaše dítě nebude moci zúčastnit prázdninového hlídání. Posudek o zdravotní 

způsobilosti dítěte potvrzený paní doktorkou není potřeba.  

O prázdninách se budu těšit.                                                                                Dagmar Divišová 
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